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 הקדים רפואה למכה

  שמחה פעלבערבוי�

נשאר בבני� התלמוד תורה אחר א "יו� אחד ראינו שהמנהל שליט

וחשבתי לעצמי מה , פה בתלמוד תורהשמתקיי� " מתמידי�"סדר 

  .המנהל היו�מתאחר הסיבה שבשבילה 

  .אבל כעבור זמ� קצר כבר נודע לי הסיבה

ונפלתי על , שלג וכפור על האר� והיה, הלכנו להבאסזה היה כאשר 

 �וכ� , ולא יכלתי לקו� ולעמוד על רגלי ברגליכאב גדול והיה לי האר

הבאסעס נסעו מש� ונשארתי  ובנתיי� כל, ישבתי על האר� כמה דקות

  .ולא ידעתי מה לעשות כי לא יכלתי ליל� לביתי ברגלי, לבדי

תי למה ושואל או, א יצא מהתלמוד תורה"באותו רגע המנהל שליט

הוא קרא אותי לתו� הקאר , ספרתי לו כל המעשה, לא הלכתי ע� הבאס

, אז הבנתי שהכל השגחה פרטיות מ� השמי� .שלי והביא אותי עד לביתי

   .ה עוד מקדי� רפואה למכה"והקב

  חבר טוב
  אלימל� זאבעל

וכל התלמידי� , בימי� אלו אנו עומדי� באמצע החזרה הגדולה

. לטובת החזרהולה א  שלא בזמני הלימוד לומדי� בהתמדה גד' שיחי

ד הגדול ובשאר "לומדי� ע� חברותות בביהמבפרט באשמורת הבוקר 

  .בתי מדרשי� זמ� רב לפני סדר התלמוד תורה

והגשתי , רציתי מאד למצא חבר הגו� ללמוד עמו באשמורת הבוקר

י� ללמוד עמי כלאחד מחבריי היקרי� ושאלתי אותו א� הוא מס

אבל באותו רגע . אמר לי שיש לו כבר חברותא ללימוד הוא, פארטאגס

והוא נגש אלי , עבר ש� תלמיד אחר אשר שמע מה שאני מדבר עמו

וכעת ממש אמר לו אביו שיסדר , ואמר לי שהוא לומד בכל יו� ע� אביו

שאני מחפש חבר  והוא שומע, ל יו� באשמורת ע� חברע ללמוד בכ"א

  .כ הוא מציע לי ללמוד ביחד עמו"ע

ראיתי בזה השגחה פרטיות נפלאה כאשר ברגע שבקשתי חבר 

והלימוד עולה , ואכ� התחלתי ללמוד עמו, ה בדיוק חבר הגו�"שלח לי הקב

   .וכה יוסי ' כה ית� ה, בהצלחה גדולה ע� הנאה מרובה

 מצילין מפני הדליקה

  ראזענבערג' ישעי

כאשר הגיע זמ� הסעודה וכל , ק"פע� אחת היה לנו אורח על שב

והג� שהיה , חד כבר היה מוכ� לסעודה ראינו שהאורח לא הגיע עדיי�א

אמר , השעה מאוחר וכל אחד כבר רצה לנג� הזמירות ולאכול הסעודה

אבינו שכדאי לחכות על האורח כי בלאו הכי יכאב לו מאד שיראה שהוא 

  .מגיע באמצע הסעודה

וכשהוא הגיע כבר היה , למעשה הצרכנו להמתי� עליו זמ� רב

  . ואז התחלנו הסעודה, וחר מאד בלילהמא

, וע� דבר תורה, ע� זמירות לשבת קודש, הסעודה עבר עלינו בכי טוב

וכעבור כמה שעות כאשר היינו כבר בסו  הסעודה נעשה שריפה בקצה 

ומכיו� שכל אחד עדיי� ישב בשולח� השבת ראינו מיד התחלת , הבית

ת אבינו כדי שלא יתפשט השריפה ועשינו מה שמותר על פי הלכה כפי הורא

  .ע"ה האש היה הול� ונכבה והצלנו מאסו� גדול ל"וב, השריפה

אזי זה , כ עשינו חשבו� הנפש אלמלי לא היינו מחכי� על האורח"אח

וא  אחד לא היה מרגיש , זמ� רב שכל בני המשפחה היו ישיני� על מיטת�

מצות ורק מחמת קפידה על , ו מה שהיה יכול להיות אז"וח, בהשריפה

   .הכנסת אורחי� ע� כל ההידורי� נצלנו מאסו� גדול

  'אחת שאלתי מאת ה
  יוס  ווערצבערגער

נ חית� את בנו "א חדב"צ רבי ברו� טייטלבוי� שליט"כאשר הגה

והכינו , "בר� משה"היה מסיבת שבע ברכות בבית מדרשינו , י"החת� נ

�  .מסיבת שבע ברכות ברוב ע� הדרת מל

רציתי מאד לקבל את כל , עמד נאהשיהיה ממכיו� שידעתי 

, וזה כאב לי מאד, אבל לא היה לי כלי זו בכלל, המסיבה על רעקארדער

ת שהוא ית� לי "לכ� חשבתי שאבקש זאת בתפילתי מאת השי

, ת יש לו הכל בעול� והוא כל יכול"רעקארדער באמונה שלימה שהשי

  . וכ� עשיתי. ובידו ג� לית� לי רעקארדער

יו� אחד , "אבות ובני�"ק אצל "במוצאי שב, פרלא יאומ� כי יסו

  . זכיתי ברעקארדער חדש', לפני השבע ברכות ביו� א

  ני מוחל לכל מי שהכעיס אותייהר
  .ש.ב.ה

ומיד נתחרטתי וכאב לי מאד , פע� אחת צערתי אחד מחברי

מחול לי וכמוב� ולא רצה ל' בשעת כעסו'אבל עדיי� היה , והלכתי לפייסו

  .ת נפששהיה לי מזה עגמ

מה לעשות וכאשר הלכנו להתפלל תפילת מנחה  לא ידעתי

רי בשית� בלב ח 'מאת ה בקשתי בקשה מיוחדת" אלקי נצור"בתפילת 

אני מוחל ל� "מיד אחרי תפילת מנחה בא חברי אלי ואמר לי  .שימחול לי

לכל ' וראיתי מזה שקרוב ה, פ"מבלי שאשאל זאת ממנו עוה "בלב של�

  .והו באמתקוראיו לכל אשר יקרא



  הדרך אשר ילכו בהוהודעת להם 
  שמחה פעלבערבוי�

ט נסענו כל המשפחה לוויליאמסבורג "בחול המועד סוכות העעל

ובהיות שלא היה די מקו� , א"ק מר� רבינו שליט"ק של כ"לשהות בצ

לכ� החליט , ו לכל המשפחה יחד ע� החבילות"בתו� הקאר של אבי הי

וש� נגיע למקו� , ס לוויליאמסבורגאבי שהבני� הגדולי� יסעו ע� הבא

    . האכסניא

להגיע להאכסניא שהיינו  הוראות מפורטות אי� הג� שאבי נת� לי 

וכאשר , אבל באמת לא הבנתי בדיוק מה שהוא הראה לי, ט"ש� על יו

הייתי על הבאס יחד ע� אחי הצעירי� חשבתי בשברו� לב שאי� לי השגה 

וחשבתי שיש לנו אב בשמי� , היכ� ליל� כאשר נגיע לוויליאמסבורג

ינו צשרואה בשברו� לבי והוא בוודאי ידאוג עבורינו שנגיע למחוז חפ

  . ה ולשלו�"לחיי� ולשמח

ושאל , כ על הבאס"א שהיה ג"מהמלמדי� שליט' ואז נגש אלי א

�וג� אמרתי לו , עניתי לו מה שאבי אמר לי, אותי באיזה מקו� אני הול

�אמר לי שהוא הול� בדיוק ג� לאותו בית . שאי� לי השגה היכ� ליל

  .במקו� ובזמ� המדיוק' ה בחסדי ה"וכ� הדענו ב, ושנבא יחד עמו

  

  א יגיעושטף מים רבים אליו ל
  המערכת

לפני איזה שבועות הביאו להתלמוד תורה חבילה שלימה ע� מאות 

כדי לחלק� להתלמידי� , "המשכה קארטלע�"קארטלע� הנקראי� 

וש� היו ג� הרבה קארטלע� . שמתנהגי� בדר� אר� בחדר האוכל וכדומה

היתה זאת שאחרי ' אבל מאת ה. 'מציאות'מאלו הנקראי� אצל הילדי� 

וזה היה אוצר גדול , והג� שחפשו אחרי זה, אבדה כל החבילהאיזה ימי� נ

  .והתלמידי� קבלו הידיעה בצער, מ ידענו ולא מצאנו"מ, להתלמידי�

והרבה בתי� סבלו , בליל שישי העבר היה גש� שוט  בקרית יואל

וג� האפיס שנמצא בתו� הקומה ', פלאט'הפסד גדול מכיו� שנעשה 

וכמה דברי� שהיו , י� רבי�ת נעשה בה שט  מ"תחתונה של התה

מה שלכאורה זה היה דבר לא . י השטפו�"ג הקרקע נשטפו ע"מונחי� ע

  .לעגמת נפש הטוב וגרמ

שמכיו� שהתחילו לסדר הדברי� שהיו , היתה זאת' אבל מאת ה

וכל , ל שנפלה לש�"מצאו ש� החבילה הנ, מונחי� בהבאקסעס שנשטפו

יכלו לחלק זאת ושוב , הקארטלע� נשארו במתכונת� בשלימות

  .להתלמידי�

  חבש כובע ישועה
  אלימלך זאבעל

וברגע האחרו� חשבתי שהשארתי , ו רצה לנסוע למאנסי"אבי הי

והג� שלא היה נחו� כל כ� הרגשתי משהו , דבר מה בתו� הקאר שלו

שדח  אותי לרו� ולבקש את אבי שימתי� ע� הנסיעה כמה רגעי� כדי 

  .ר מתו� הקאר שלושיהיה לי הגעלעגענהייט ליקח הדב

כאשר לקחתי הדבר שחפשתי אחריה מצאתי ש� הכובע של אחי 

ומיותר לתאר איזה עגמת נפש היה , הגדול שהשאיר בטעות בתו� הקאר

לו אלמלי אבי נסע למאנסי כאשר הכובע מונח בתו� הקאר והוא לא יכול 

ה שאני ארצה ליטול משהו "וכ� סיבב הקב. ליל� לישיבה בלי הכובע

   .י להביא לו הכובעמש� כד

  שומר מצוה לא ידע דבר רע
  טייןאלימלך ש

ובצד השני , ו יש� בסוכה"פע� בימי חג הסוכות כאשר דודי הי

ובנו , ד"ודודי ק� באשמורת הבוקר והל� לביהמ. י"ב נ"בסוכה יש� בנו ש

 ק� ממיטתו ונכנס לישו� ,ד"כאשר ראה שאביו יצא מהסוכה והל� לביהמ

  .במיטת אביו

, כ שמע קול רעש גדול ונתעורר משינתו בפחד גדול"אח זמ� קצר

אז ראה שהיה עלעקטעריק סיי� גדול וקשה שהיה תלוי למעלה 

ו הוא נשאר במטתו אז היה הסיי� נופל על "וא� ח, במיטתו מראשותיו

בזה שעבר לישו� הטוב הציל אותו ' וה, פניו והיה יכול להיות סכנה גדולה

   .טת אביובמי

  בזכות המצוה
  ליפא בראך

א הביתה מבית "ק הלכתי ע� אבי שליט"במוצאי שב לפני שבועיי�

ועדיי� לא , ובאמצע הדר� נזכר שכבר הגיע זמ� קידוש לבנה, המדרש

  .ד כדי לקדש הלבנה בציבור"והחליט לחזור לביהמ, ביר� על הלבנה

כאשר סיי� לקדש הלבנה הבחי� שבאיזה פינה נשארו סידורי� 

נה מקוד� לא זכרו כי כמה אנשי� שקדשו הלב, מונחי� שלא בכבוד

והיה זה מהשמי� שנאחר לקדש הלבנה . לחזור אות� על מקומ� הנכו�

   .ולסדר� בכבוד, ד"כדי שיתגלגל על ידינו המצוה להכניס הספרי� בביהמ

  רגלוהי דבר נש אינון ערבין ליה
  בצלאל פערל

ו נסע מוויליאמסבורג "הדבר היה בלילה אחד כאשר אבי מורי הי

הדר� הרגיש צמאו� גדול והחליט לעמוד אצל געז  ובאמצע, לקרית יואל

  .'סטעישא� ולקנות מי שתי

ש תושבי "כאשר עמד אצל הגעז סטעישא� פגש ש� בשלשה מאנ

וה� ספרו שה� נטלו . אשר שמחו לקראתו כמוצא שלל רב, קרית יואל

ובאמצע הדר� החליט בעל , טעקסי לנסוע ממאנהעט� ועד קרית יואל

סוע עד קרית יואל והניח אות� ש� באמצע הטעקסי שאינו רוצה לנ

�היתה זאת ' ומאת ה. וה� לא ידעו מה לעשות באמצע הלילה, הדר

   .וכ� הביא אות� למעונ�, א למי�מצשבדיוק אז הוא נעשה 

  אור בחושך
  לייטנער אברהם יוסף הכהן

ליל� עמי לאיזה חנות לקנות צרכי ' באחד הימי� החליטה אמי תחי

  .נשאר בבית להשגיח על הילדי� הקטני�' תה זי מכי"ואחי נ, הבית

, שמעה אמי שהטעלפא� מצלצלכאשר כבר עמדנו מחו� לבית 

ועל הצד השני היה , וחשבה שכדאי לה לחזור לבית ולראות מי שמצלצל

לכ� באו , אחד השכני� שסיפרה שבהיות שצריכי� לתק� איזה דבר

שעות לא העלעקטעריק קאמפאני לתק� מה שצריכי� והודיעו שכמה 

  .יהיה עלקטער בכל הסביבה

 �כמוב� שמיד חזרנו לביתינו ולא הלכנו לשו� מקו� כי זה לא שיי

�הטוב שהשכ� לא צלצל לביתינו רגע ' והודינו לה. להשאיר הילדי� בחוש

  . ע ע� הילדי�"כי אז לא היה יכול אחי לסדר א, מאוחר


